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— Korėjoje
derybos
praktiškai nevyksta. Kas
kelinta diena atstovai su
sirenka pranešti, kad de
rybos vėl kelioms dienoms
atidedamos. Tokios dery
bos bus bene pirmutinės
diplomatijos
istorijoje.
Amerikos aviacija ir laivy
nas visu smarkumu bom
barduoja strategines vie
toves.

Brazilija 7 d. rugsėjo šven
čia 130-tus nepriklausomybės
metus. Nepriklausomybė buvo
paskelbta São Paulo mieste,
Ypirangos apylinkėje, kur da
bar yra muzėjus ir Nepriklau
somybės paminklas. Prieš tai
Brazilija buvo Portugalijos
kolonija. Per visus šiuos ne
priklausomo gyvenimo metus
niekda nebuvo svetimųjų oku
puota. Iš kart Brazilija buvo
monarchija, o nuo 1889 metų
buvo paskelbta respublika. Ir
dabar Brazilija yra demokra
tinė respublika. Gyventojų
skaičius siekia 50 milijonų.
Nepriklausomybės šventė
šį sekmadieni bus iškilmingai
švenčiama. Didesniuos mies
tuose bus kariuomenės, moky
klų paradai, atidaromi nauji
pastatai, keliai.
Kraštas yra didelės pažan
gos kelyje. Per derlinguosius
plotus tiesiamos naujos gele
žinkelių linijos, plentai, stato
mos mokyklos, didžiulės elek
tros jėgaimės. Miestai yra vie

n i gražiausių pasauly.
Didžiausias- Brazilijos rū
pestis šiuo metu yra išlygini
mas prekybinio balanso. Kol
kas daugiau perka, negu par
duoda. Ypač daug pinigų
išplaukia užsienin už įvairias
mašinas, automobilius, gazoli
ną, kviečius. Dedamos pasta n
gos mašinas gaminti krašto
viduje ir pakankamai užsiau
ginti
kviečių. Neišnaudotų
gamtos turtų labai daug.
Brazilija yra svetingas kraš
tas svetimšaliams. Privačiai
iniciatyvai didžiausia laisvė.
Čia ir svetimšalių kultūriniam
pasireiškimui daug daugiau
laisvės, negu kituose pietų
Amerikos kraštuose.
Respublikos prezidentu yra
išrinktas 1950 metais Dr. Getulio Vargas. Nė vienas pre
zidentas taip ilgai nevaldė
krašto, kaip dabartinis. Jis
kraštą valdė nuo 1930 m.
perversmo ligi J945 m. . Bai
gęs šią kadencija 1956 m. bus
viso išprezidentavęs 21 metus.

Amerika

— Prancūzijos komunistų
vadas Thorez neužilgo grįš iš
Maskvos. Jo uždavinys bus
perorganizuoti komunistų par
tiją, kuri paskutiniu metu yra
pusėtinai pakrikusi.

— Brazilijos vyriausybė
yra nutarusi suorganizuoti
mišrią Brazilijos vakarų
Vokietijos komisiją, kuri
os tikslas stiprinti Vokie
tijos - Brazilijos prekybą,
kuri daugumoj vyktų mai
nų formoje. Iš Vokietijos
numatoma importuoti ma
šiuos ir kitos panašios
prekės, o vokiečiams rei
kia Brazilijos vatos ir ki
tų žaliavų. Brazilija bus
didelė Vokietijos industri
jai rinka. Importas iš An
glijos paskutiniu metu su
mažėjo. Taip pat ir iš
Amerikos del dolerių trū
kūmo.

— Vyskupas Francis Ford,
amerikonas, misijonieriuš, Ki
nijoj nuo 1918 m. mirė, po
žiaurių kankinimų kalėjime,
kur išbuvo 14 mėnesių.

— Brazilijos saugumas
renka žinias visame kraš
te apie valdininkus priklaussančius
komunistų
partijai.

dabar gyvena rinkimų nuotai
ka. Respublikonų ir demokra
tų kandidatai važinėja po
kraštą su mitingais. Demokra
tų kandidatui padeda prez.
Trumanas. Rinkimai jau arti,
vos du mėnesiai. Politikams
Tikras darbymetis. Kurios par
tijos kandidatas surinks dau
giau balsų, sunku atspėti.

Kremliuje
dar vis
tebesėdi komunis
tinės Kinijos atstovai su Mao
T>e Tung priekyje. Jei Korė
jos karas išsiplėstų, būtent
jei jis vyktų Kinijos teritorijoj,
sulig ateinančiomis žiniomis
iš Maskvos, Rusija į jį tiesio
giniai įsikištų. Tas pat atsi
tiktų, jei šiame kare dalyyautų
Japonija, nes 1950 metų rusų
- kinų sutartimi, japonams už
puolus Kiniją, Rusija automa
tiškai įeina karau prieš Japo
niją.
— Šiaurės Atlanto organi
zacijos užsienių reikalų, kraš
to apsaugos ir finansų minis
terial susirinksg ruodžio 15 d.
posėdžiui.

— Vak, Vokietijos ministeris pirmininkas Adenaueris
pareiškė, kad Vokietijos par
lamentas turi pirma patvirtinti
taikos sutartį megu prancūzai,
tuo būdu susilpninant pran
cūzų parlamento opoziciją.
— Amerikos karo produk
cija pasieks kulminacinį punk
tą ateinančių metų viduryje.
Šiems metams Amerika karo
reikalams yra paskyrusi 56
bilijonus, ir 590 milijonų.
— Kanados užsienio reikalų
ministeris Lester B. Person
pareiškė, kad Maskvos agita
toriai nuolat gręsia pasaulio
taikai.

— Amerikoj darbo šventės
dieną, kurį kasmet būna šven
čiama pirmą rugsėjo pirma
dienį, susisiekimo nelaimėse
žuvo 458 žmonės.
— Austrijos prekybos de
legacija atvyksta pietų Ame
rikon sudaryti prekybos su
tarčių. Pirmiausia tarsis su
Brazilija.

— Norfolk uoste, Ameri
koje, užsidegė norvegų pre
kinis laivas «Hopeville». Gais
ras prasidėjo 6 vai. ryte, ju
rininkai jį pastebėjo tik po
dviejų valandų, nes dauguma
jūrininkų miegojo Du jūrinin
kai sudegė, o keturi pavojin
gai apdegė.
— Šiomis dienomis yra pa
daryta žymių pakeitimų Ban
co do Brasil vadovybėje.

— Senatas jau galutinai pat
virtino São Paulo autonomiją.
Prefeito rinkimai numatomi
dar šiais metais.
Tarp
kandidatų
spauda
mini buvusį
gubernatorių
Adhemar de Barros, Janio
Quadros, Marey Junior var
dus.

— Čikagos inžinierių sąjun
gos pirmininkas Čarli Proctor
spaudai pareiškė, kad jis ne
tikįs, kad rusai galėtų turėti
atominę bombą.
Jo nuomone, visi atominiai
sprogimai buvo ne kas kitas,
kaip tik mėginimas pagamin-

— Austrijos komunistų
partijoj vyksta valymas.
Pašalinta 15 žymįų komu
nistų.

— Sekantis tarptautinis
Eucharistinis
kongresas
bus Rio
de
Janeire
1955 metų pradžioje.
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G E 'k U L I O VARGAS
Brazilijos Respublikos Prezidentas

ti atominę bombą Proctor
grindžia save nuomonę tuo,
kad pagaminti atominę bombą
reikia, kad vienas moksliniu
kas pasitikėtų kitu. O Rusijoj
vienas kitu negai pasitikėti.
Kiekviena ir bet kokia bendra
pastanga Rusijoj yra skaito
ma kospiracija prieš diktatū
rą, Procton dirbo Rusijoj 1930
metais ir pripažįsta, kad Rusi
ja turi žymių mokslininkų, bet
visi jų mokslai daugiau teo
retinio pobūdžio. Rusai netu
ri pasitikėjimo savo inžinieri
ais ir niekad neteko sutikti
žymesnį inžinierių rusą, kuris
butų kartu ir komunistas.
BRAZILIJOS • VENEZUELOS
SIENŲ KLAUSIMAS.

Brazilijos - Venezuelos rubežiai galutinai dar nenusta
tyti’ Jie buvo atžymėti tik
maždaug vaduojantis žemėla
piu, nes į tas vietas, kur turi
būti nužymėtos šių dviejų
valstybių sienos, beveik neįma
noma žmogui patekti - pelkės,
dykumos, kalnai, džiunglės,
upės. Praėjusių metų pabaigo
je Venezuelos suorganizuota
ekspecija buvo išvykuši ieško
ti Orinoko upės pradžios.
Ekspedicija ištyrė, kad Orino
ko upė prasideda jau Brazil!
jos teritorijoje. Remiantis ši
ais daviniais venezuleiečiai
pradeda reikšti pretenzijų,
kad Brazilija jiems perleistų

tuos plotus, kur prasideda
Orinoko upė. Tas plotas api
ma 44 tūkstančius kvadartinių
kilometru, maždaug tiek pat,
kiek Lietuvos plotas be Klai
pėdos, ir ir Vilniaus krašto.
Oficialiai Venezuelos vyri
ausybė nėra jokių žygių dariu
si. Kaip brazilų praneša, mi
nimas plotas daugumoj yra
800 metrų aukščio akmeninė
dykuma, apaugusi krūmokš
niais ir upeliūkščiais išrai
žyta.
ANGLU - PERSU DERYBOS
sunkokai vyksta. Tuo reikalu
Amerikos užsienio reikalų de
partamento sekretorius Ache
son kreipėsi į Mossadegh, kad

persvarstytų užimtą poziciją.
Acheson pareiškia, kad Ame
rika ir Anglija pripažįsta ži
balo šaltinių nacionalizavimą,
kaip įvykusį faktą Siūlo, kad
žibalas išimtinai būt parduo
damas Anglijos-Persijos Žiba
lo kompanijai, kuri pirmiau
Persijos žibalo šaltinius išnau
dojo. Ginčytini klausimai turė
tų būt spendžiami Tarptautinio
Teisingumo Tribūnolo Hagoje.
Amerika tuoj pat yra pasiry
žusi suteikti Persijai 10 mi
lijonų dolerių paskolą.
Šį Achesbno
pasiūlymą
svarstys vyriausybė ir parla
mentas. Persija nesutiks šiais
reikalais eiti tesingumo tribūnolan ir apsirubežiuoti par
duoti žibalą tik anglams. Jie
parduosią tiems, kurie dau
giau ir geresnėmis sąlygomis
mokės.

Tavo patogiam namui trūksta tik

45E3>C ŽALETTIUVO

GEILADEUROJ
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kurią labai lengvai gali įsigyti pirkdamas
loterijos bilietą tik u ž CR. $ 10,90 ši
Geladeira yra nauja paaukuota General
Motors do Brasil S. A
Ją pamatyti gali kiekvieną dieną
Vila Zelinoje.
Pelnas skiriamas klebonijos statybai.
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MŪSŲ LIETUVA

LIETUVOS NUOSTOLIAI
J. VÉGÉL1S

Keli lietuviai statistikai trem
t.yje būdami, nuolat renka ži
nias apie grobikų Lietuvai
padarytus nuostolius. Gy venda
mi vienoje neutralioje vakarų
Europos šalyje, jie per savo
bendradarbius, gyvenančius
kaimynėse su Rusija šalyse
gauna pilnas žinias apie Ru
sijos padarytus Lietuvai nuos
tolius turtu ir žmonėmis.
Įvairių šaltinių pagalba, jie
žinias tikrina ir — skaičiuoja.
Daro tų tikėdami ateis lai
kas. kuomet Lietuva iš Rusi
jos komunistinės vergijos išsi
laisvinusi ir turės kilti į nau
ją gyvenimą.
Kraštui atgyti ir naują gy
venimą kurti reikalingi žmo
nės ir turtai. Teisingumas
reikalauja kad iš sugauto
plėšiko grobis būtų atimtas ir
grąžintas jo savininkams. Taip
bus pasielgta ir su Rusija, iš
kurios visos, dabar jos paverg
tos tautos atsiims visa, kiek
iš jų pagrobta. Rusija privalo
atlyginti
visas
padarytas
skriaudas. Tam reikalui žmo
nės dirba ir skaičiuoja.
Pavyko gauti tik trumpus
balansus, be paskirstymo rū
šimis, Vokietijos ir Rusijos
okupacijų metais padarytų
Lietuvai nuostolių.
Visi žinome, kad komunisnė Rusija atėmė iš Lietuvos:
visų bankų ir žmonių pinigus
ir turtą; visus armijos ginklus
— orlaivius, bombonešius, pa
trankas, tankus, įvairius gin
klus ir techniškus įrengimus,
radijo stotis, šarvuotus trau
kinius, laivus, taipgi fabrikų
mašinas, žaliavas, gaminius,
gyvulius, maisto dalykus; be
to, išsprogdino daugybę pasta
tų ir tiltu, išvežė visas auto
mašinas, garvežius, traukinius
geležinkelių bėgius, baldus,
butų įrengimus; sunaikino ar
ba išvežė knygynus, archyvus
ir valstybinių įstaigų planus,
raštus, patentus ir kt. Be to,
išžudė dešimtimis tuksiančių
lietuvių vietoje ir šimtus tūks

tančių ju išvežė mirčiai j Si
birą ir įvairias prievartos
darbų stovyklas.
Hitlerinė Vokietija atėmė iš
Lietuvos: visa, kas dar buvo
nespėta 1940 metais rusų iš
gabenti, be to, ištisus trejus
metus prievarta ėmė iš lietu
vių maistą, pašarą, gyvulius,
javus, miškus ir kitas medžia
gas ir fabrikų gaminius Nors
vokiečiai mažiau išžudė lietu
vių arba į priverčiamus dar
bus išvežė, bet vokiečiai ne
paprastai daug tiltų, fabrikų
ir kitų brangių pastatų išs
progdino.
Apskaičiuota, kiek kasmet
nuostolių Lietuvai padaryta
pradedant 1940 metais.
Rusų okupacija 1940 — 1941
metais
$4,860,0^0,000.
Hitlerinės Vokietijos okupa
cija 1941 — 1944 metais —
$5,200,000,000.
Rusų okupacija: 1944 m. —
$2,692.000000;
1945 mt. $2,438,000,000, 1946 mt. —
61,570,000,000, 1947 mt. $1,215,000,000, 1948 mt. —

mt. mt. —
mt. —

Taigi, iki 1952 metų pra
džius Vokietijospadarytų Lie
tuvai nuostolių skaitoma 5.2
bilionų dolerių.
Ir Rusijos padarytų Lietu
vai nuostolių skaitoma 19.97
bilionų dolerių.
Iš viso 25 bil. ir 170 mil.
dolerių.
Tai yra baisi jūra lietuvių
prakaitų, ašarų ir kraujo!
Iš to viso Vokietija ir Rusi
ja privalės atsiskaityti su lie
tuvių tauta pinigais arba turtu.

— Lietuvos Diplomatijos Še
fas S. Lozoraitis yra pasiun
tęs Estų Tautinės Tarybos
Pirmininkui A. Rei’ui šitokį
sveikinimą:

Estu Tautinei Tarybai šven
čiant savo įsteigimo penkerių
metų sukaktuves, linkiu Ta
rybai geriausio pasisekimo
darbe. Ta proga pakartotinai
reiškiu gilų įsitikinimą, kad
bus įvykdytas Baltijos tautų

pasiryžimas pasiliuosuoti nuo
Sovietų okupacijos ir atstatyti
savo nepriklausomybę. Aš ti
kiuos, kak broliški solidarumo
ir draugingumo jausmai, ku
rie dabar jungia mūsų tautas,
ateity, joms išvadavus, prives
prie labai artimų ryšių tarp
Estijos, Lietuvos ir Latvijos
nustatymo.

Į tai A. Rei atsakė:
Šiuo dėkojame Tamstai už
malonius sveikinimus ir lin
kėjimus, nareikštus Estų Tau
tinės Tarybos penkerių metų
sukaktuvių proga. Išklausiusi
Tamstos adresą, Tarybos Kon
ferencija jam nuoširdžiai pri
tarė ir pareiškė tvirtą viltį
bei nusistatymą dėl artimo
bendradarbiavimo su lietuvių
tauta ir jos atstovais.
— Iš betuvių pusės Estų
Tautinę Tarybą dar sveikino
Lietuves Generalinis Konsu
las Kanadoje min. V. Gylys
ir P LB Vokietijos Krašto Val
dybos Pirmininkas inž. P. Zun
de.

— Argentinoje iškilmingai
atidaryti Lietuvių Susivieni

jimui Argentinoje priklausą
Dr. V. Kudirkos vardo namai.
Juose šiuo metu yra didžiau
sia patiems lietuviams P. Ame
rikoje priklausanti salė. Rūg
inu įkurtuvėse dalyvavo apie
2.000 lietuvių. Ta proga gerą
lietuvių vardą atžymėjo dienr.
«Noticias», radijas El Mundo
ir kt. / Liet, veikėjas Z. Juk
nevičius paskirtas Darbo ir
Socialinio Aprūpinimo Minis
terijos socialinės globos sky
riaus inspektorium. Tai atsa
kingos pareigos. / «Laiko»
leidėjai nutarė steigti «Laiko»
spaustuvę, kuriai tikisi surink
ti 500.000 pezų. Lietuviškame
kultūros centre Avellanedoje
jau yra bažnyčia, mokykla ir
salė.

— Australijoje Liet. Kultū
ros Fondo dabartinę valdybą
sudaro: pirm. V. Žemkalnis,
vice pirm. J. Meiliūnas,sekret.
J. Valys, ižd. L Barkus ir
valdybos narys V. Raginis. /
ALB krašto valdyba, norėda
ma padėti Vokietijoj esanti
ems mūsų tautiečiams, rugpiū
čio ir rugsėjo mėnesiais vyk
do visoj Australijoj drabužių,
avalynės ir pinigų rinkliavą. /
Gintosiomis žiniomis, «Mūsų
Pastogę» nuo liepos 22 d. to
linu leisti perėmė ALB krašto
valdyba.

(Nukelta į 3 pusi.)

Veselauskas

«M. L.» Bendradarbis Argentinoje
Argentina yra antroji Pie
tų Amerikos valstybė. Tik
Brazilija žemės plotu ir gy
ventojų skaičiumi yra didesnė
už Argentiną. Argentina turi
2.794.015 kv, kilometrų ir 18
milijonų gyventojų. Adminis
traciniai yra paskirstyta į 16
provincijų ir 7 teritorijas. Pro
vincija
skiriasi nuo terito
rijos tuo. kad provincijos yra
autonominės. Kiekvienos pro
vincijos gyventojai išsirenka
savo gubernatorius, vicegubernatorius, senatą ir parla
mentą. Gi teritorijos priklauso
nuo centro valdžios. Terito
rijų gyventojai nerenka savo
gubernatorių, juos paskiria
centro valdžia.
Federalinė sostinė yra Bue
nos Aires miestas Argentinos
lietuvių spaudoje labai dažnai
galėjote užtikti žodį «Avella
neda» (skaityk Avežaneda).
Buenos Aires ir Avellaneda
praktiškai yra tas pats mies
tas. Juos skiria 200 metrų
platumo Riachuelo unė. Administratyviniai jie laikomi ats
kirais miestais. Buenos Aires
ir Avellandos miestų lietuviai
sudaro tą patį vienetą. Bue
nos Aires miestas yra turtuo
lių, stambiosios prekybos ir
mažesne dalimi industrijos
miestas, tuo tarpu Avellaneda
yra grynai industrijos miestas.
Del šios priežasties Avella

1949
1950
1951

Belgijoje Liuveno un tą
komerc. inž. laipsniu baigė
Pov. Povilaitis. Drauge studi
javo aukštuosius finansų ir
bankų mokslus, stud, metus
vis baigdamas pažymiu 1. ge
rai. Belgijoj studijuoja dar k e
Ii kt. lietuviai. Belgijoj taip
pat dirba kelios lietuvės sese
rys. kurios irgi padeda studi
juojantiems. Atbėgusiems pro
gelež. uždangą į Vakarus pa
dėti JAV' yra paskyrusius
4.300.000 dolerių. Jiems bus
skiriama papildoma šalpa ir
apmokama kelionė emigruo
jaut. Jų šalpos centrinė įstaiga
yra Frankfurte. Balfo centri
nė įstaiga Europoje tokius
pabėgėlius registroja tiek Bei

Plačioji Argentina.
Rašo Vladas

$1,480,000,000,
$1,805,000,000,
$1,746,000,000,
$2,164,090,000.

1952 m. rugsėjo 6 d.

neda yra pats stambiausias
lietuvių Kolonijos centras.
Buenos Aires — Avellanedos
dvilypumą galima palyginti su
Brazilijos Rio Janeiro ir Nicteroy.
Argentina yra mėsos ir grū
dų sandėlis. Eksportuoja daug
mėsos, kviečių, kukurūzų, li
nų, vilnų odų ir kitokių ūkio
produktų.
Žemės kaina Argentinoje
yra labai aukšta. Stambieji
ūkininkai žemės visai nepar
duoda. Čia yra ūkininkų, ku
rie turi žemės šimtą tūkstan
čių hektarų. O 10 tūkstančių
ha. tai visai paprastas reiški
nys. Šie dideli plotai paversti
ganyklomis. Stambūs žemės
savininkai sudaro ir aukštąją
aristokratiją. Be žemės jie
turi miestuose po keletą dan
goraižių. Beveik visą laiką
buvo jų rankose ir šalies val
dymas. Šių žemių jie nėra
pirkę. Jų protėviai, pirmieji
kolonistai, galėjo pasiimti tiek
žemės, kiek turėjo vielos tai
žemei aptverti . Pora batų tais
laikais daugiau kaštavo negu
100 ha.- žemės
Yra ir pigios žemės. Prieš
pat ši karą už 1000 pezų ga
lima buvo pirkti 2500 ha. Ši
žemė yra labai akmenuota.
Tik dvi avys gali ganytis ant
vieno hektaro žemės. Šios zo

važinėti
nos. t. y. Pietų Argentinos, bedarbiams veltui
prekiniais traukiniais. Bedar
ypatingai neapgyventos.
Argentinos gamta labai s.kir biai, jų tarpe daug lietuvių,
tinga nuo Brazilijos. Žemė pasipylė po plačiąją Argenti
juoda, ne raudona kaip Bra ną. Gyventojai jau ir bedar
zilijoje. Labai didelė dalis bius pradėjo vadinti crotto
Argentinos yra lyguma be jo vardu. Žodžio cr.otto suprati
kių pakilimų. Galima palygin mas visiškai pasikeitė. Dabar
ti su Brazilijos Rio Grande šis žodis reiškia valkatą ar
nenaudėlį. Visas turtas, kurį
do Sul estadu.
Argentinos klimatas yra vežiojosi savo maišuose bu
drėgnas. Pietų zenoje ir prie vo pavadintas linyera. Daug
tų crottų palindo ir po trau
Andų kalnų yra ir sniego.
Patys pirmieji lietuviai imi kinio ratais Tokio likimo su
grantai buvo priversti pažinti silaukė ir nevienas Argenti
plačiąją Argentiną. Argenti nos lietuvis Lyg to būtų dar
nos industrija buvo labai sil maža, pačios bedarbės metu,
pna, išskyrus kelis frigorifikus kada darbininkus iš fabrikų
Avellanedoje, Berisse ir Ro masėmis atleidinėjo, kilo ko
sario miestuose; taip pat porą munistų išprovokuotas firgori
metaiurgikos fabrikų, visi kiti fikų streikas visoje Argenti
darbai buvo surišti su žemės noje. Šiam streikui vadovavo
ūkio produktais, t. y. vilnų ir lietuviški k o m u n i s t a i.
odų sandėliai, grūdų merkaBerisso mieste. 80 klm. į
dai, darbai prie uostų ir vis pietus nuo Buenos Aires, lie
kas. Tie, kurie miestuose ne tuviški komunistai plytgaliu
susitvarkė, privalėjo darbo pramušė frigorifik.o Swift vir
ieškoti laukuose.
šininkui Marquez galvą. Strei
Pats svarbiausias laukų dar ką pralaimėjo. Visų miestų
bas buvo kukurūzų raškymas. frigorifikų administracijos lie
Baigę
kukurūzų raškymą, tuvius įtraukė į juodąjį sąra
traukdavo į Čiako vatos rink šą dešimčiai metų. Buvo iš
ti; paskiau į Missiones herbą garsėjęs posakis, kurią frigo
(portugališkai herbą mate) rifikų administratoriai atsaky
skinti, ar į Tncuman cukrinių davo lietuviams pasižiūrėję
į jų pasus: con gailina si pe
nendrių kirsti, į Mendozą vy
nuogių raškyti, į Patagones ro con cabalio no. (su višta
avių kirpti arba vaisių skinti. taip, su (arkliu-ne). Buvo no
Šiuos emigruojančius darbi rima pasakyti, kad lenkai
ninkus anksčiau vadindavo priimami į darbą, bet lietuviai
crotto vardu. Kada prasidėjo ne.
Padėtis buvo tikrai kritiška.
ekonominė krizė, mieste darbo
buvo nebegalima gauti, šalies Miestu gatvėse buvo galima
prezidentas José Felix Uburu matyti elgetaujančių žmonių,
išleido dekretą, kuriuo leido kurių amžius buvo dvidešim

ties ar tridešimties metų. Ypa
tingai elgetavimas buvo įsi
galėjęs Rosario mieste (330
kilometrų į šiaurę nuo Bue
nos Aires). Gal būt mažiausia
n u kentėjo Comodoro Ri vadavia ir Tukuman miesių lietu
viai.
I ietuvaitės paliuosuotos iš
darbią metėsi prie namų ruo
šos. Dirbo kaip tarnaitės, kam
barinės, ir virėjos. Didelė da
lis vyrų taip pat nuėjo tar
nauti. Dirbo kaip patarnauto
jai. virėjai, sodininkaį, darži
ninkai, ir šoferiai. Ekonomi
niai daugiau laimėjo. Fabri
kuose vyrai per mėnesį už
dirbdavo 90 pezų o moterys
-60-70 pezų. Prie namų ruo
šos vyrai uždirbdavo 50-60
pezų su visu išlaikymu, o
moterys 60-80 pezų irgi su
visu išlaikymu. Argentinos
turtuoliai labai įvertino, lie
tuvius tarnus Argentinečių,
paprastai už tarnus neėmė.
Visą laika, geriausiais tarnais
buvo laikomi ispanai, bet lie
tuviai juos nukonkuravo. Nė
ra didelio turtuolio, ar aukšto
valdininko, kuris nebūtų savo
namuose turėję tarnų lietuvių.
Turėti lietuvius tarnais jau
buvo mada.
1935 m. laikai nradėjo ge
rėti. Lietuviai, skaudžios pa
mokos pamokyti, pradėjo tau
pyti ir ieškoti savarankaus
gyvenimo Šiandien beveik vi
si lietuviai gvvena savuose
namuose. Lietuvis tarnas jau
retenybė.
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Knygos Klubas Čikagoje išlei susiorganizavimą tremty. Jis kietijoje. Liepoja su 75.000
do H. Nagi.o «Saulės laikro taip pat ruošia medžiagą apie gyventojų jau 1945 m. pavers
džius», «Žiburiai» - V. Kasty Lietuvą dviejų tomų veikalui ta sovietine tvirtove. Nė vie
apie Sovietų okupuotus Rytų nas pilietis negali be spec,
Žinome, kad komunistams tų rašytą: «ACHESON GO čio «Kolektyvinę prausyklą», Europos kraštus.
leidimo į ją atvykti, o visi į
aut svetimos nuosavybės - tik HOME», atseit, Acheson, va Vokieti jos krašto valdi ba ją vedą keliai ir geležinkeliai
ausisplaut. Patys būdami tin žiuok namo. Brazilai ir čia naują atsarg. pulb. J. Petrai
griežtai kontroliuojami. Nuo
giniai ir «svieto lygintojai», ištaisė peckeliams išdaigą. čio «Kaip jie mus sušaudė» KAIP DABAR ATRODO LA 1951 m. likviduotas Liepojos
TVIJOJE.
negerbia ne kitų prakaito Mokoje teko matyti tokią patai leidimą. A. Baronas parašė ir
civilinis uostas, caro laikais
vaisiaus. Tai aiškai matyti iš są: AČHESON BOM HOMEM». šiemet išleis savo naują romą
ną.
Pasaulinės
literatūros
lėk
Per Gotlanką į Švediją pa buvęs vienas iš žymiausių
šienų ir namų pėckiojimo, Kaip matyti, pridėję dvi «M»
«Die Weltliteratur» bėgę penki latvių žvejai, ku tranzitinių uostų. Tat kaip tik
kuriuo net keli mūsų tautieči ir «G» pataisę į «B», kas yra sikono
lietuviškojo
skyriaus redaguo rių du gimę Lietuvoje, Pa patvirtina tezę, kad Pabaltijo
ai pagarsėjo, tuo uždėdami labai lengva, davė komunistų
ti
pakviestas
Ereiburge gyve langoj ir Šventojoj, papasa kraštai buvo okupuoti ne ūki
nerimtumo žymę visiems lie smaliniams rašeivoms visai
niais sumetimais, bet kari
tuviams. «Mūsų Lietuvoje» jau nepageidaujamą ir nemalonų nąs prof. A. Maceina. Minimą kojo, kad penktasis iš eilės niais.
ją enciklopediją leidžia brolių visoj Sov. Sąjungoj ir į ją
buvo apie tai rašyta.
posakį.
Karinės apygardos štabas
Reikia pasakyti, kad tokiu
Lietuviams norėtume patar Hollineckų leidykla Vienoje. inkorporuotuose
kraštuose
stovi
Rygos mieste. Visi svar
nekultūringu būdu komunistai ti neužsiminėti tokiu nerimtu Prof. A. Maceina, be bendros prekių atpiginimas, kurį taip
biausi
viršininkai yra rusai,
nieko gero
nepasiekia, o ir piemenišku darbu, kad mū apžvalgos, gaus dar parašyti garsina Sovietų propaganda,
daugumas
įsakymų iš Rygos
tik dar didesnę pagiežą sau sų vardas nebūtų juodinamas, apie 20 lietuvių
rašytojų faktiškai į kainas žymiau nea
eina
taip
pai
jau rusiškai, visą
ir savo tėvui, saulei, mokyto kaip šio krašto demokratinės skyrium. Enciklopedijos bus tsiliepė. Žmonės neturi pinigų,
soviet,
korpą,
stovintį Latvi
jai ir korikui Stalinui užsi santvarkos priešų ir diktatu
4 tomai, K-M dabar jau spaus nemaža prekių trūksta, užtat
joj,
sudaro
tik
rusai, o pra
traukia.
ros vergų. Tuo rašymu nei dinama, vėliau eis ir kiti. netrūksta degtinės — ja nori
džios
mokyklose
jau nuo tre
Skaitytojas be abejonės būsi lietuviški nei kitokį komunis Visus rankraščius turi įteikti ma krašta nugirdyti. Produktų
čios
klasės
mokoma
rusiškai.
pastebėjęs, kad šio krašto tai nelaimės Korėjos karo, iki šių metų galo. Vienas iš kainos — panašios kaip Lie
Veik
pusė
latvių
komunistų
žmonės tuojau pertaiso komu neatitolins atsiskaitymo die žymiausių vokiečių žurnalų, tuvoje: 1 kg. mėsos kaštuoja
nistų peckelynes i labai są nos už visas Stalino ir komu «Stimmem der Zeit», įdėjo 18-25 rublių, 1 kg cukraus — partijos narių — taip pat ru
moningus ir prieš pačius ko nistų laisviems žmonėms pa šiltą atsiliepimą apie Jurgio 10-20, 1 kg. sviesto — 35-45, sai, ten taip pat nemaža įkur
munistus nukreiptus posakius. darytas skriaudas, nei jų.nuo Jankaus
išleistą
vokiškai margarino — 25, batai — 350, dinta rusų darbininkų, dau
Aną dieną tyčiomis pavažine kartuvių išgelbės. Daug dau
«Velnio balą», rekomenduoda dviratis — 800, radijo apara giausia demobilizuotų karei
vių. Pabėgusieji mano, kad
jome bonde įvairiuose miesto giau padėtų rusiškam imperia mas ją jaunimui kaip gerą tas — 700 1.700, žieminis pal
rusai su naujaisiais ateiviais
kvartaluose ir priemiesčiuose, lizinui, jeigu komunistai patys veikalą, parašytą ir gerai tas — 1.200.
iš Rytų sudarys jau 40 proc.
r'okdami ir pasižymėdami cha nuvažiuotų į pasaulio kraštą psichologiškai, ir meniškai
Karinę tarnybą (nuo 2 iki 5 visų gyventojų. Latvių belikę
rakteringesnius užrašus. Kaip - į tą Korėją ir ten su ginklu stiprų. Drauge duota autoriaus metų) turi atlikti, kaip caro
tuojau pamatysime, priėjome rankoje muštų ir vytų lauk biografija, pažymint, kad jis laikais, Rusijoje. Vidutiniška: tik apie 1.250.000 iš buvusių
išvados, kad toks sienų tėpli «amerikonišką imperializmą», yra lietuvis ir kad minimasis tarnauti tenka trejus metus, 2.100.000 gyventojų, bet ir tie
ojimas labai nenaudingas dik jų pačių žodžiais betariant. dalykas yra iš lietuvių kal karo laivyne — 6, aviacijoje patys smarkiai sovietinami.
tatūros apaštalams, nes brazi Dabargi, sėdėti kur nors Želi bos išverstas į vokiečių. «Os — 7 metus. Tačiau latviais į Kaimuose latvių skaičius su
lai turi kurkas daugiau junto noje bare kol iš vieno stikle teuropa» žurnalui, leidžiamas aviaciją nepriimami. Kiti su mažėjęs per pusę. Visur val
dininkų skaičius 5 kartus di
ro, negu slavai, kurie tuose lio jau du ima rodytis, o pas Stuttgarte, Dr. Hellmannas sovietiniais daliniais
stovi desnis nei nepriklausomais
sienų tepliojimuose kartoja iš k ui pėckioti savo kaimynų parašė straipsnį a .i e lietuvių Lenkijoje, Sibire ar net Vo
Latvijos laikais. Net ir jų
Maskvos g tūtą nusidėvėjusį sienas ir namus - ir nerimta
žvejų kolchozui vadovauja
trafaretą. Daug geriau būtų ir
nedidvyriška, ir jokios
25
viršininkai, iš jų 5 politini
neerzinus brazilu ir nerašius naudos iš to nei Stalinui nei
ai,
kitaip tarus, 11 žvejų pri
ant švariai išdažytų sienų, Kim II Sung, nei Chu-En-Lai...
žiūri
vienas biurokratas. Ta
gadinant estetinį gatvių vaiz
čiau,
nepaisant sunkių režimo
dą. Ir ko tuo pasiekiama?
sąlygų,
komjaunimo skaičius
K°li pavyzdžiai.
neauga,
nors rusifikacija ir
(Atkelta iš 2 pusi.)
Mėgiamiausia rašymo tėma
daro
savo.
Pavyzdžiui, jau
dabar - tai reikalavimas tai gijoj tiek kitur. Tikimasi, kad
latvių
tautiniai
kostiumai ir
kos pridedant Brazilijos komu numatytomis 20.000 vizų, kuri
motyvai
maišomi
su slavų
nistų partijos inicijalus - PCB.
as Kanados emigr. įstaigoms
motyvais.
Panaikintos
ne tik
Iš žodžio «PAZ» brazilai tuo numato dar išduoti iki šių
religinės
Velykų
ir
Kalėdų
jau padaro: «RAPAZ VAGA metų galo, taip pat galės pa
šventės, bet šiemet taipgi pa
BUNDO», o iš «PCB»
«BO sinaudoti ir Belgijos lietuviai
naikinta tradicinė Joninių
BO». atseit, vagabundas ir Gautas patikinimas, kad JAV
šventė
kaip «buržuazinė».
žioplys.
įstaigų sprendimai emigracijai
Žmonių pasipriešinimas netu
Kitur matėme komunistų į Kanadą neturės lemiamos
ri organizuotų formų, bet vy
šūkį: «NÃO IREMOS A CO reikšmės,
ksta pasyviai. Ypač kritiškai
nusiteikę sunkiosios pramo
RÉIA» lengvai perdirbtą į
JAV-se
pabalti
ečiai
rūpi
nės darbininkai.
«VOS IREMOS A COREIA»
naši sudaryti New Yorke pas
Iš gaunamų pranešimų lat
: atseit, iš «MES NEISIME tovų politinį Baltų Vykdomą
vių vadovybė pasidarė išvadą,
Į KORĖJĄ į MES EISIME Į jį Komitetą, kuris atstovautų
kad didžiausios masinės de
KOREiĄ». Šalia vėl kieno visiems pabaltiečiams. Taip
portacijos ten buvo baigtos
prirašyt c MES NEISIME Į KO pat norima pagyvinti savitar
1949 metais, kada apie 30.000
REIĄ - MES Į TEN SIUSIME pio informacijas tarp visų 3
valstiečių ir «buožių» buvo
išvežti daugiausia į Irkucko,
KOMUNISTUS». Dėl .tokios baltų tautų, kiekvienai apie
Tomsko ir Omsko sritis, kad
išdaigos nevienam raudona kitą vis daugiau informuojant.
vis dėlto sovietinis špionažas
jam kūnas gal pagaugais nuė
SPAUSDINTO
ŽODŽIO
BA

veikia sėkmingai ir veik vi
jo... Aišku, kad daug maloni
siškai
likvidavo nelegalų pa
RE.
au po São Paulo šlaunų mies
sipriešinimą
o sistemingais
tą mnndravoti, negu Korėjoje
«Australijos
Lietuvis»
išlei
valymais
miškuose
sunaikino
Stalino garbei ir rusiško im
do
jau
ketvirtą
lietuvišką
kny
jau
ir
partizanų
sąjųdžius.
perializmo
naudai
kinkas
gą - tai K. Pažėraitės «Nusi
Suimtieji ar įtartieji turėję ry
padžiauti...
dėjėlė».
Dabar
renkamas
Vyt.
Achesono lankymosi metu
šių su partizanais buvo išsiųs
«Kudirkos
Maskva liepė rašyti ant sie Žemkalnio
ti nuo 20 iki 25 metų į priver
čiamųjų darbų stovyklas.
nų jau kitų kitur šimtus kar- sąjūdis». Liet.
São Paulo mieste — aukščiausias P. Amerikos dangoraižis
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ARTOJAS IR VERPĖJA
Tai buvo lahai labai seniai.
Dar vyrai nei arti dirvos ge
rąi nemokėjo, nei moters
verpti nė austi.
Vienas vyras jautį pasijun
gęs arė lauką, ir labai jam
nesisekė. Ir šiaip ir taip krai
po žagrę, ir kelia, ir spaudžia,
o vis arimas pasišiaušęs, su
griuvęs, nė šioks, nė toks. Ir
prakaitas jam nuo kaktos var
vėte varva.
Ėjo pro šalį toks senelis ir
tarė:
— Padėk Dieve, artojau.
— Dėkui, dėkui — smagiai
atsakė žmogus.
— Matyt, sunkiai dirbi, —
tarė vėl senelis, pasižiūrėjęs
I artojo veidą.
Sunkiai, — atsakė žmo
gus. — Nesiseka. Nemoku.
Senelis paėmė žagrę, iškėlė
iš žemės, apžiūrėjo, apčiupi
nėjo visas dalis ir paaiškino
žmogui, kaip ką nutaisyti, pas

kui vėl įrėmė į žemę ir pa
varė jautį. Išvarė vagą —
bemiel pažiūrėti, artojas tik
šypsos ir džiaugias.
Dabar mokėsi ir tu, — tarė
senelis ir padavė žagrę.
Žmogus paėmė, aria — ta
rytum, kitos rankos, kita ža
grė: vaga tiesi ir lygi, žemė
dailiai sugulus, ir jautis sma
giai traukia. Artojas džiau
giasi ir dėkoja seneliui, kad
taip gerai pamokė.
Dar pasižiūrėjęs, kaip arto
jas smagiai aria, senelis nuėjo
toliau.
Eidamas pro vienus namus,
išgirdo beaudžiant, įėjo į vidų
ir sako audėjai:
— Padėk Dieve, audėjėle.
— Dėkui, atsakė audėja.
Senelis žiuri, kad ji ne tiek
audžia, kiek gijas raišto ir
nytis taiso, o šaudyklę ne
šaute šauja, bet kište su vie
na ranka įkiša į žiomenis, o

su kita pro kitą pusę ištrau
Tai pasakęs nuėjo.
kia. Mato kad ji nemoka ge
Įęina jis į tuos namus, kur
rai austi nė staklių užsitaisyti
audėja, pasveikina ją ir sako:
— Kas tave, moterėlė, taip
Senelis priėjo artyn, pačiu
pinėjo nytis, skietą, pakojas, dailiai austi išmpkė?
Aš pali išmokau, kas mane
o paėmęs šaudyklę šaute šo
vė tarp žiomenų ir parodė, mokys! — atkirto audėja.
Senelis pasižiūrėjo į ją ir
kaip spėriai galima paausti.
tarė:
Audėja paėmė, pamėgino —
— Tai ausk ir darbuokis
ir jai ko puikiausiai eina, ta-<
sau
viena. Tiktai tu, moterėle,
rytum, ne tos staklės ir ne
visada
triūsi dirbsi ir niekad
tos rankos. Dabar ji tik au
per
savo
darbus atilsio netu
džia ir dainuoja.
rėsi.
Po kelerių meių per tas pa
Tai pasakęs senelis išėjo.
čias vietas vėl ėjo tas pats
Ir
nuo to sykio moters vi
senelis, tik kitu pavidalu, ki
sada
ilgai dirba ir niekad sa
tais drabužiais. Radęs tą patį
vo
darbų
nepabaigia.
artoją dailiai beariant pasvei
O
tas
senelis
buvo Dievas.
kino ir paklausė:
— Kas tave, žmogau, taip
(Iš TĖVŲ PASAKOS dailiai arti išmokė?
A. Giedrius)
— Ogi toks senelis, — atsa
kė artojas — Anais metais ėjo
pro šalį, man nesisekė, tai jis
ir pamokė.
— Gerai, žmogau. Tavo dar
bas visada bus našus. O kad
ATAKAVO PAMINKLĄ
ir sunkiai dirbsi, turėsi laiko
ir pasilsėti.
Sovietų armijos majoras,

stacionavęs Neusterlitz, Meklemburgo apvgardoje, staiga
puolė Sovietų pergalės pa
minklą, mušė jį savo negaika
ir sudarė nepaprastą sensa
ciją savo riksmu: «Užmušiu
Staliną, užmušiu niekšą!»
Sovietų karinė policija suė
mė majorą, o valdžios orga
nai išleido komunikatą, kad
majoras vasaros karščių įta
koje išėjęs iš proto, bet vie
tiniai vokiečiai turi kitokią
nuomonę apie to majoro su
keltą triukšmą. «Pagaliau pra
regėjo»,
šnibžda vokiečiai
Meklenburgo kavinėse.

Lietuvi,
Ar jau įsigijai 1952 metų
Kalendorių — Metraštį?
Įsigyti galima «Mūsų Lietu
vos» Redakcijoj Av. Zelina
706. ir kioskuose.
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Gražus vakaro prisiminimas...
Šiame krašte lietuviškas
vaidinimas vis dėlto retas da
lykas. Pirmiausia, pastatymas
labai brangiai kainuoja, o an
tra, organizacijos per daug
neturtingos artistais, kad ga
lėtų be kitų paramos, nors ir
mažinusį vaidinimėlį, pasta
tyti.
Būtų labai gražu, kad kiek
viena organizacija, ką nors
originalaus parodytų, kas,
beabejo, padėtų jos reprezen
tacijai. Bendruomenės «Litua
nia»
pastangomis praėjusį
šeštadienį į São Caetano salę
suplaukė nemaža žmonių. Vi
si stengėsi nepraleisti taip
gražios progos pamatyti lietu
visko vaidinimo. Man rodos,
niekas ir nenusivylė. Buvo
Suvaidinta Lydinio trijų veiks
mų drama « REPLĖSE». Pats
veikalas šiuo momentu nėra
aktualus, nes liečia praeities
santykius su lenkais Vilniaus
krašte. Bet kaip gražus prisi
minimas netolimos praeities
buvo labai patrauklus Puikus
vaidinimas, gražios ir patrauklios lietuviškos dekoracijos,
visus svečius gerai nuteikė.
Beveik visi artistai gerai vai
dino ir stengėsi atkurti sceno
je mums taip įdomią praeitį.
Kiek smalkiau apie patį vei
kalą.
Artistam šį veikalą vaidinti
nebuvo lengva, nes čia reikė
jo labai patyrusių vaidintojų,
kad galėtų atkurti gana kom
pūkuotas scenas. Beto, ir pats
veikalas nėra labai dėkingas
artistams mėgėjams. Dėlto kai
kurios scenos visiškai nepa
vyko. Pavyzdžiui seniūno atsi
vertimo scena buvo visiškai
netikusi nei kompoziciniu, nei
vaidybos atžvilgiu. Bet, užtat
gražiausia scena iš visų buvo,
kur senmerge Paulina atšaki
nėja tardytojui ir komendan
tui. Tikras šedevras

Apie artistus. GALATILT1S
(Adomas Bučinskas) atkurtas
labai gerai ir reikėjo tik ste
bėtis, jog per uis veiksmus
išlaikė visiškai vienodą ir ti
krą lietuvio ūkininko charak
terį. Jo vaidyba visiškai be
priekaištų. Tik patartina taisy
ti dikciją, nes paskutiniai šuo
lai negalėjo girdėti.
GALATi LTIENE
(Aldona
Balionytė) neblogesnė vaidy
bos atžvilgiu už savo vyrą,
padariusi didelę pažangą tarė
noje, jau buvo galima paste
bėti daugiau niuansų. Veikale
perdaug raudojimo scenų....
GAnATILTIS STASYS (Liú
das Bendoraitis) nejsigyveno
į savo rolę ir nepejėgė atkur
ti studento tipo. Nevaidino,
bet vaikščiojo po sceną ran
kas į šonus įsirėmęs. Tarena
taip pat bloga.
PAULIN JX. (OnaZagorskaitė)
buvo ašis apie kurią visas
vaidinimas sukosi. Jos vaidy
ba visai be priekaištų, ir galé
tų būti pavyzdžiu visiems ki
tiems artistams.
Paulinai
esant scenoje niekas nenuobo
džiavo. Gal tik jos scena su
studentu buvo kiek blogesnė,
nes ji už abudu turėjo atvai
dinti. Bet ir tai beveik pasi
sekė.

GAIDYS (Petras Brasas)
Kad jam blogai sekėsi kaltę
galima mesti tik režisoriui,
nes praleido daug psicholo
ginių momentų neišryškintų
ir nepastebėtų. Gal dar atsi
liepė ir nuovargis bei nervin
gumas, nes jis buvo šį vakarą
ne tik artistas, bet ir visur
esantis ir lakstantis tvarkdarvs. Petras Brasas, kurį ma
tėm «Amerika Pirty» ir «Sud
rumstoj Ramybėj» nepalygina
mai buvo geresnis.

MARYTĖ GRUZDYTĖ (Sta
sė Kamantauskaitė) gera artis
tė, bet pažangos, atrodo, jau
nedaro. Savo vaidmenį atliko
gerai, o ypač puikus jos dia
logas apie tėvynę.

KOMEN DATA S
(Bronius
Guiga) labai gerai tiko šiai ro
lei, Geresnio komendanto var
gu ar galima būtų rasti. Ypa
tingai imponavo jo gyvumas
scenoje.
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Dail. A. Kairio pareiškimas
«Mūsų Lietuvos» 164 Nr. iš
rugp. mėn 23 d. Menininkų
Klubo Valdyba informuoja,
kad V-bai yra nežinoma apie
mano išštojimą iš Klubo ir
kad nėra perduotas iždas.
Į tai galiu pasakyti, kad
rugp. mėn. 3 d. įvykusiame
Menininkų Klubo visuot. narių
susirinkime atsisakęs iš V-bos
ir nuo iždininko pareigų, no
rėjau jau tada perduoti iždą,

mai žinoma.
Su pagarba dail. A. Kairys

S. Paulo, 24 d. rugp. m. 1952 m.
Red. prierašas. Redakcija,
vadovaudamasi principu, kad
abidvi pusės turi būti išklau
somos, talpina ir Menininkų
Klubo Valdybos paaiškinimą-

MARC INTAKAS, mokytojas
(Antanas Rudys) šoje rolėje
pasirodė geras artistas labai
geras ištarimas, geri judesiai
kaip tokio pilvočiaus ir gana
įdomi uniforma.

L. M. Klubo veikla turi vie
ną gražų ir visu narių bendrą
tikslą - per meną dirbti Lietu
vai, kuris neturėtų būti ardo
mas asmeniškumų.
São Paulo Lietuvių Menininkų

Atskirai tektų paminėti Ele
ną Matuzonytę, Pirštelienės
rolėje.

REŽISŪRA - tik vidutinė.
Režisavęs šį veikalą Juozas
Kemeža nepaorastai daug
darbo įdėjo. Jo paties dekorą
cijos, jo parūpinta medžiaga
ir jo paties darbo jėga. Jo
dėka mes šį vaidinimą pama
tėme. Tenka tik jam padėko
ti. Per taip trumpą laiką jis
labai daug padarė.

Bendrai šis vakaras yra
gražus indėlis į São Paulo
lietuvių kultūrinį lobyną.
A. B.

Viena São Paulo miesto gatvė.

bet niekas nenorėjo jo imti ir
buvau visų narių irtos pačios
v-bos priprašytas laikyti iždą
ligi bus išrinktas naujas iždi
ninkas. Iš viso ko matyti, kad
naujas iždininkas ligi šiolei
dar neišrinktas, kitaip aš
būčiau iždą jau perdavęs.
Dėl to, kad Valdybai nėra
žinoma apie mano pasitrauki
mą ir iš narių tarpo, tai iš
V-bos išstojus p. Žibui ir man,
likusiai iš vieno asmens «Vai
dybai» buvo pranešta žodžiu
net tris kartus ir, man rodos,
turėtų būti apie tai pakanka-

SPECIALYBE BATŲ: vyrams, moterims.
panelėms, futbolistams, vaikams...

—

São Paulo

Klubo Valdyba

LIETUVIU MENININKU KLU
BO VALDYBOS PAAIŠKINI
MAS.
Tiesa, kad rugpjūčio mėn.

São Paulo, 1952. 8. 28.

Redakcija, abiem pusėm
pasisakius, laiko šį klausimą
baigtą.
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Metalo Išdirbinių «Industria Strazdas»
atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip
šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų
bei kablių dokalkom» eternitui ir brazilitui.

Fabrikas: Rua Feliciano Bicudo, 28 - Skersgatvis iš
Rua Ibitirama V. Prudente.
Raštinė: Rua do Carmo, 138 - 3.° S/306 - Fone 33-3865
São Paulo

Industria e Comercio de Calçados

Una Javaės, 719

Netiesa, kad valdyba iš vie
no asmens. Tame pačiame
susirinkime buvo išrinkta ko
misija iš to paties pirmininko
solisto K. Ambrazevičiaus, se
kretoriaus rašytojos K. Paže
raitės ir nario inž. V. Abraičio, o iždininku sutiko pasilik
ti p. dail. A. Kairys.
Apgailestaujame demonstra
tyviai išstojančių asmenų ne
vykusį reklamavimosi būdą
spaudoje, nes asmeniški su
metimai neturėtų būti rim
ta priežastis taip garsintis.

Visi kiti likusieji: Jonas
Bajorinas, Adolfas Eringis,
Ferdinandas Feiferis, buvo
tik vidutiniai.

Atrodo, jog tai mūsų ateities
artistė. Turį gražų balsą ir
gerą išvaizdą. Scenoje, beabe
jo, apsipras.

3 d. visuotiname susirinkime
p. dail. A. Kairys buvo žodžiu
pareiškęs norą atsisakyti.
Bet, su juo pasitarus, buvo
prieita vieningos nuomonės,
ir jis pasiliko. Vėliau valdyba
tik iš «Mūsų Lietuvos» sužino
jo apie p. dail. A. Kairio išs
tojimą iš Klubo. Klubo pirmi
ninkui jokio rašto apie tai ligi
šios dienos jis nėra įteikęs.
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.
Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
ir nuo 16,30 iki 19 vai
Rui Roberto Simonsen, 13 -- 3° — salas 306 - 310
(Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Bevilaqua)
São Paulo
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fprindys & €ia
P A R D U O D A

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Madsiras do Brasil

?l

PERES & PRANAS LTDA.

J

importação — Exportação
Raštinė: - Av. Churchill, 94 - ll.o and. - sala. 1110
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
S
Em Minas Gerais:
I Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71
111
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
II
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

f

5

195 2 m. rugsėjo

Pusi. 5

MŪSŲ LIETUVA

6 d,

VIÇ-MALTEMA sudėtin įeina Malte, dėlto ją
vartoja čempi jonai.
V 1 C - M A LTEM A tinkamas visiems žmogaus
amžiams laikotarpiams,
Ji yra Progresso Nacional Kompanijos gaminys,
Adresas: R, José Paulino, 717 •* Tek 51-7277 - S, Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE

SyoOÍC)

Gaminami įvairiausių braižinių vitražai,
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms,
angų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės
durys ir vartai, banguotos skardos durys
pagal mąstą.
Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir
išsimokėtinai.

i

«

s r,--«L

i

aJIIirO&UVC IF Laboratorio

Algirdas
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103

—

skubiai reikalingi į me
kanikos dirbtuvę šaltkalviai (sereleiro) atlyginimas geras

Av-Zelina-714 -,un

idiika

São Caetano do Sul
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C A JAf
JÃO HHI

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS

PRENGIA

VYRUS NUO GALVOS IKI

KOJŲ

Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos)
Caixa Postal 4118 — São Paulo

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai,
Taip pat batukai moterims ir vaikams.
Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 526

Rua São Caetano, 510

Fone 35-3260

São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

IIIRAAÃOJF
ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai*aliejiniais
dažais ir pastele.
A “R T H U R
SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijo s
RUA

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

—

SÃO

P A U L Cį,

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINTOJAI

IR IR II IE IR II

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa
dos naudokite!
RUA DINO BUENO, 795 a 835
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967
SÃO PAULO

ltda.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

6

pusi. 6

MŪSŲ

LIETUVA

1952 m. rugsėjo 6 d.
3. Alek. Paškevičius 500,00
4. Jonas Deveikis
500,00
5. «Menininku Klubas» auka
476,00

BRÀZILI9O
— Šią savaitę prasidėjo pa
ruošiamosios pamokos norin
tiems stoti seselių pranciškiečių gimnazijom Norintieji
lankyti šias pamokas prašomi
kreiptis j seselių vienuolyną,
rua Campos Novos 19, V. ZeJina arba telefonu 30558. Egza
minai bus gruodžio mėnesį.
Norintieji leisti savo sūnus ir
dukteris į šią gimnaziją užra
šykite iš anksto, nes vietų
skaičius yra ribotas.

—- Iš Australijos rašo, kad
ten siaučia didelė bedarbė.
Labai daug atleidžia iš darbų,
Nepergeriausia yra Kanadoje,
Miestuose yra nemaža bedar.bių,

— Vyčiai atgaivina veiki
mą. Tuo reikalu,buvo taria
masi. Norima ir choras atgai
vinti. Jo vedėju numatomas
L. Ralickas.

atlaikytos ateinantį pirmadie
nį, 8 d. rugsėjo 8:30 vai., Vi
la Zelinos bažnyčioje.
Jakučių šeima.

- SPORTININKŲ DĖME
SIUI. Sį sekmadienį, 7 d.
rugsėjo 3 vai. po piet šaukia
mi buvusieji Sporto Sąjungos
«Lituania» nariai-veteranai su
sirinkti aptarimui svarbių rei
kalų. Susirinkimo vieta — V.
Zelinos mokykloje.

— Šį sekmadienį L.K. Ben
druomenės choras giedos pir
mą kart naujai išmoktas šv.
Pranciškaus de Witt mišias.
Chorui diriguoja maestro Al.
Ambrozaitis ir vargonais akom
panuoja seselė ,M< Marcelina.

VĖL

PAVILIOJ
KAPAI.

— L. K. Bendruomenės cho
ras dar šiais metais numato
pastatyti scenoj labai įdomią
komediją «Glušas».
PAŠTO DĖŽUTĖ
H. Valavičiui, Vytautui Čemarkai, J. Bliujui, Juliui Benertui.

— Reikalingas virėjas. Atly
ginimas geras. Kreiptis i
«M. L.» administraciją.
«MUSU LIETUVOS»

PRENUMERATORIAI:
Garbės Prenumeratoriai:
1. Balys Tūbelis CrJ 5.00,00
2. Vladisl. Polišaitis 500,00
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS į TAUTIEČIO
J. L. Galinskas Ltda.

— Prieš kurį laiką Krem
liaus agentai lankė lietuvių
koloniją ragindami lietuvius
lietuviškus pasus siųsti rusų
pasiuntinybėn ir prašyti ru
siškų. Nevienas ir paklausė
piktos agitacijos. Bet nusiuntusiems rusų pasiuntinybė neprisiuntė nė rusiškų pasų, nė
lietuviškų negražino. O kai
prisieina parodyti pasas, tai
tenka bėgti Lietuvos konsulatan prašyti naujo paso ir sa
kyti kad senąjį pametė.
IR

Prenumeratoriai Rėmėjai:
6. «Šv. Juozapo Brolija» au
ka 373,50
7. Povilas Buividas
300,00
8. Juozas Miliauskas 300,00
9. Antanas Zoluba
300,00
10. Antanas Pavilonis 39n.00
11. Vladas Jurgutis
300,00
12. Romeo Pocius
300,00
13. Cezaris Šimonis
300,00
14. Ona Dora
250,00
15. Kazys Mačiulevičius 200,00
16. Kazys Talaikiš
200,00
17. Vincas Kavolis
200,00
18. Jurgis Saldžiunas 200,00
19. Hermanas Svintas 200,00
20. Adolfas Plečkaitis 200,00
21. Stasys Avižius
200,00
22. Magdal. Dorinienė 200,00
23. Juozas Seliokas
200,00
24. Juozas Vengris
150,00
25. Karolis Idanka
150,00
20. Juozas Kazlauskas 150,000
27. Juozas Vaitkevičius 110,00
28. Antanas Kučinskas 100,00
29. Stanislov. Kanopka 100,00
30. Napal. Puodžius
100,00
31. Kazys Janulevičius 100,00
32. Petras Klemka
100,00
33. Jonas Kojelavičius 100,00
34. Liudvikas Lideris 100,00
35. Balys Kazlauskas 100,00
36. Jurgis Baltušninkas 100,00
37. Leonas Kriaučiūnas 100,00
38. Povilas Kriauęiunas 100,00
39. Liudas Lauk ša
100.00
40. Vincas Zumas
100,00
41. Bronė Matvekytė Turan
90,90

DĖKOJA IR KVIEČIA.
Visiems, giminėms, kaimy
nams ir pažįstamiems dalyva
vašiems A. A. Juozo Jakučio
laidotuvėse ir pareiškusiems
mums gilios užuojautos skaus
m o ir liūdesio valandą, taria
me nuoširdų ačiū.
Taip pat kviečiame į sep
tintos dienos. egzekvijas už
musų mylimo vyro, tėvo ir
brolio Juozo vėlę, kurios bus

75,00
100,00

—- Šį sekmadienį, 3 vai po
piet šaukiams šv. Juozapo
Vyrų Brolijos narių susirinku
m as.
— Čikagos lietuvių katalikų
organizacijų ir visuomenės
atstovų susirinkimas, įvykęs
Čikagoje V1I1/17, priėmė rezo
liuciją, kad VLIKas ir ateity
je turi pasilikti vadovaujančiu
organu Lietuvos laisvinimo
darbe, o likusios katalikų gru
pės VLIKe prašomos rasti
galimybę atstatyti bendradar
biavimą ir vienybę su išėjusio
mis iš VLIKo grupėmis.
— Jaunesniųjų ateitininkų
suvažiavimas, įvykęs Narušių
ūkyje, prie Hamiltono, VIII/2
prisiuntė VLILui savo sveiki
nimą ir didžiausios pagarbos
ir prielankumo užtikrinimą, po
kuriuo pasirašė to suvažiavi
mo prezidiumas: J. Verlickai
tė ir R. Vaštokas.

PARSIDUODA
du namai po du kambarius
virtuve ir dar 7x22 kv. met.
sklipas, Rua Ciclames, 71.
Smulkesnių informacijų tei
rautis Brooklyn Paplista, Av.
Central, 180 Onibus 79 (Sto.
Amaro) nuo 8 iki Į vai.

— IM»a «ab w»■ wicncsiimnKi>atr«Eaasa v■••oBiinai tasiaaa*m<rnaRaaa«•■■mussasiinvas
=
««••BMaaaaaasisaaaasifcuaaBsaHaawaeaiMW vaiixjMaaaasaatauMttaciaaxaiUBatctiaabeaMBtaaauaasaaaaaawaatseilll

Nuvykę Į Santos, Praia Jose Menino
neužmiršk pasinaudoti šeimyniniu

Pensionu «Sete de Setembro»

AUKĄ

Rugsėjo mėn. 1 d. Vila Ce
leste staigiai, eidamas iš krau
tuvės namon, širdies liga, mi
rė Juozas Jakutis 59 m. amži
aus. Velionis yra kilęs iš
Druskių kaimu, Svėdasų para
pijos. Brazilijon atvyko 1927
m. Velioni- nuliūdime paliko
žmoną Oną, sūnus Juozą ir
Praną, broli Feliksą. Palaido
tas Vila Formoza kapuose.
Lietuvių senesnioji karta,
kaip tie lapai rudens, vienas
po kito krinta, kuriuos priglau
džia svetima, Pietų Kryžiaus
žemelė.

42. Jonas Gudelis
43. Jonas Soblevičius

Virtuvė pirmos rūšies. Užkandžiai duodami
bet kuriuo metu
Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO

0
0

RUA SANTA CATARINA, 22 -

FONE

SANTOS JOSÉ MENINO

4-3570
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VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAŲJANYB1Ų

llll
llll
llll
Uil
llll
nu
dll
i||i i
llii■
i||l
llll
illi
llll
■llll

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

MII j
llb

illl

PRAÇA SÁO JOSÉ, 1 - V. ZELINA —

S. PAULO

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies peciųdili

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
. 1ŠS1MOKĖJLMUL

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

Statybos medžiagos sandėlis ir 'įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo Įrankių
. ■
krautuvė tiktai pas
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Reg'strado no C.R.C. sob o n o 551
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AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO
Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contratos na Junta Comercial
Dislratos na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

g

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
> Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
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